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Midtjylland
1. oktober åbner et krisecenter for 
18-30-årige med indvandrerbag-
grund, som flygter fra vold og kon-
trol i familien. Adressen er hem-
melig.

DANMARK KORT
Skive
Antallet af børn med svæ-
re problemer er faldet fra 
12 til tre procent gennem 
et to-årigt projekt, Famili-
en i Fokus, der har givet ro 
om familierne.

Mariagerfjord
Mariagerfjord er en af de 
31 kommuner, der har an-
sat en borgerrådgiver til at 
forbedre dialogen. Siden 
årsskiftet har hun fået 50 
henvendelser.

Holstebro
Kommunen vil deltage i et 
forsøg, Sundhedsstyrelsen 
står bag, hvor langtidssy-
gemeldte med let depres-
sion og angst får kulturop-
levelser på recept.

Aarhus
De 10-17-årige har aldrig 
været mere lovlydige. Ale-
ne sidste år faldt antallet 
af sigtelser mod unge med 
22 procent. Det er en ge-
nerel tendens.

København
Varer med kort dato el-
ler en skramme sælger 
så godt, at Wefood, su-
permarkedet mod mad-
spild, udvider med en bu-
tik mere i København og 
en i Aarhus.

Brøndby
Brøndby, Ishøj, Alberts-
lund og Høje-Taastrup har 
flest ikke-vestlige indvan-
drere – og er bedst til at få 
dem i arbejde, viser en A4-
undersøgelse.

”Fortællinger fra prak-
sis i socialt arbejde” af 
Inge Schiermacher og 
Bettina Myggen Jensen 
(red), Akademisk 
Forlag, 224 sider,  
299 kroner.

”I lyset af mentor 
samtalens muligheder” 
af Birgit Signora Toft, 
Gyldendal Business, 183 
sider, 275 kroner.

”Generation Præstation 
– slip presset ” af Lone 
Ross Nylandsted, Dansk 
Psykologisk Forlag,  
140 sider, 249 kroner.

VIDEN FRA PRAKSIS
Studerende på professions-
uddannelserne efterlyser 
ofte viden om faget i prak-
sis. Her fortæller seks erfar-
ne praktikere om deres ar-
bejde med mennesker med 
komplekse sociale og sund-
hedsmæssige problemer som 
hjemløshed og misbrug. For-
tællingerne indeholder re-
fleksioner over teoretiske 
forståelser af de belyste pro-
blemer og over valget af me-
tode. 

MINDFULNESS TIL UNGE
Mindfulness kan hjælpe 
med at løsne det jerngreb af 
stress, præstationsangst og 
nedtrykthed, som en del unge 
befinder sig i, fordi de har 
svært ved at leve med altid at 
skulle præstere, brande sig 
selv og lige gøre det hele lidt 
bedre. Bogen anviser øvel-
ser, der kan flytte fokus mod 
at være til stede i nuet og få 
et mere objektivt syn på sig 
selv. Og forældre og profes-
sionelle kan finde inspiration 
til, hvad der kan vende udvik-
lingen for den enkelte.

SAMTALENS MULIGHEDER 
En indføring i mentorbegre-
bets historiske og teoretiske 
kontekst og konkrete værk-
tøjer til arbejdet med men-
torskab i praksis. Hvordan 
tilrettelægges et mentorfor-
løb, hvordan sikres en frugt-
bar relation og hvilke ud-
fordringer kan man støde på 
undervejs? Bogen indeholder 
cases, hvor toplederen, den 
menige medarbejder, iværk-
sætteren, kunstneren og den 
studerende fortæller om de-
res personlige og professi-
onelle oplevelser med men-
torskab.

Hedensted
Hedensted tilbyder gratis partera-
pi til forældre. Det kan betale sig 
menneskeligt og økonomisk, me-
ner kommunen, som har evalueret 
tilbuddet.

Ny – gratis – håndbog om seksuelt  
krænkede børn
Hvert tiende barn i Danmark oplever seksuelle krænkelser, men kun en ud af fem 
krænkede børn fortæller det til nogen og får hjælp. En ny – og gratis – håndbog ”Jeg vil-
le have sagt det, hvis …”, som er udgivet af Huset Zornig, sætter fokus på, hvordan fag-
personer og andre voksne hjælper et barn med at fortælle om sin ”hemmelighed”.

Der kan være mange forskellige grunde til, at seksuelt krænkede børn ikke fortæl-
ler om overgrebene. Det pointeres, at børn og unge er mere tilbøjelige til at fortælle 
om krænkelserne, hvis der er en anledning til at fortælle, en hensigt med at fortælle og 
en forbindelse til det, der tales om. 

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, skriver i in-
troduktionen til bogen, at den er et must-read for fagpersoner.
Du kan bestille bogen til gratis download ved at sende en mail til: download@husetzornig.dk

Den 12. maj blev der holdt demonstratio-
ner i 74 kommuner landet over imod rege-
ringens omprioriteringsbidrag og milliard-
besparelser. Det er Velfærdsalliancen.dk, 
som blandt andre Dansk Socialrådgiverfor-
enings tre regioner står bag, der har taget 
initiativ til demonstrationerne.

Dansk Socialrådgiverforenings for-
mand, Majbrit Berlau holdt tale i Aalborg, 
hvor hun pointerede, at det ikke kun er vel-
færden, der er på spil. 

– Også arbejdsmiljøet for Danmarks 
mange tusinde velfærdsmedarbejdere på-

virkes, når vores muligheder for at leve-
re en ordentlig indsats forringes, sagde 
hun med henvisning til omprioriteringsbi-
draget, som betyder, at kommunerne skal 
spare yderligere syv milliarder kroner i lø-
bet af de næste år.

Og den 17. maj lød startskuddet til årets 
økonomiforhandlinger mellem KL og rege-
ringen, hvor KL’s udgangspunkt er, at om-
prioriteringsbidraget skal tilbage til kom-
munerne uden bindinger.
Læs mere på velfærdsalliancen.dk

Velfærds-demonstration i 74 kommuner


